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Ketentuan format Berita Acara Penyelidikan dalam lampiran ini
merupakan acuan bagi Investigator Pemeriksaan dalam membuat berita
acara pemeriksaan Saksi/Terlapor/Ahli dalam proses penyelidikan.
Berita Acara Penyelidikan dibuat oleh Investigator Pemeriksaan baik yang
bertugas di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Daerah.
Format Berita Acara Penyelidikan berisi hal-hal umum yang perlu
dicantumkan dan model berita acara.
Perbedaan isi Berita Acara Penyelidikan yang dibuat oleh Investigator
Pemeriksaan dengan format Berita Acara Penyelidikan sebagaimana
tercantum dalam lampiran ini tidak serta merta menyebabkan cacat
secara formil.
Susunan Berita Acara Penyelidikan terdiri atas:
a. Bagian Kepala.
1) Pada pojok kanan atas dituliskan kata RAHASIA;
2) Pada pojok kiri atas dituliskan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA, tanpa tanda baca;
3) Tulisan “BERITA ACARA PENYELIDIKAN”, ditulis dengan huruf
kapital dan ditempatkan secara simetris;
4) Pihak yang dimintai keterangan, ditulis dengan huruf kapital dan
ditempatkan secara simetris di bawah tulisan status atau
kapasitas dari pihak yang dimintai keterangan yakni “TERLAPOR /
SAKSI / AHLI”.
b. Bagian Batang Tubuh
1) Identitas lengkap dan kedudukan / status pihak yang akan
dimintai keterangan;
2) Kolom hasil tanya jawab antara investigator dan pihak yang
dimintai keterangan;
3) Keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
c. Bagian Kaki
1) Nama lengkap dan tanda tangan pihak yang dimintai keterangan;
2) Nama lengkap dan tanda tangan investigator yang tergabung
dalam Tim Penyelidik berdasarkan Surat Tugas.
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a. Media kertas yang digunakan untuk pembuatan Berita Acara
Penyelidikan adalah kertas dengan ukuran A4 atau F4.
b. Halaman pertama Berita Acara Penyelidikan tidak menggunakan
kertas kop atau kertas berlogo Sekretariat KPPU ataupun logo
Lambang Garuda.
c. Berita Acara Penyelidikan tidak tidak dibubuhi cap dinas.
d. Berita Acara Penyelidikan tidak mencantumkan nomor dan kode
jabatan penandatangan.
Contoh Format Berita Acara Penyelidikan sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYELIDIKAN
Bagian
Kepala BAP
RAHASIA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
BERITA ACARA PENYELIDIKAN
(TERLAPOR / SAKSI / AHLI)
(PIHAK YANG DIMINTA KETERANGAN)
Pada hari ini, (hari pelaksanaan penyelidikan), tanggal (tanggal pelaksanaan
penyelidikan), Pukul (waktu pelaksanaan penyelidikan), bertempat di (tempat
pelaksanaan penyelidikan).............................................................................
Tim Penyelidik:
1.
Nama
: (nama penyelidik)
Selaku : (Jabatan penyelidik)
2.
Nama
: (nama penyelidik)
Selaku : (Jabatan penyelidik)
Berdasarkan Panggilan (nomor surat panggilan), tanggal (tanggal surat
panggilan) telah memanggil:.............................................................................
(Jabatan pihak yang diminta keterangan)
(Pihak yang diminta keterangan)
(Alamat pihak yang diminta keterangan)
Yang dihadiri oleh:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jabatan
Alamat Kantor
Alamat Rumah
No. KTP / SIM / PASPOR
No. Telp

:
:
:
:
:
:
:

Didampingi oleh
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jabatan
Alamat Kantor
Alamat Rumah
No. KTP / SIM / PASPOR
No. Telp

:
:
:
:
:
:
:

Yang bersangkutan tersebut di atas diperiksa atau didengar keterangannya
sebagai (status/kapasitas pihak yang diminta keterangan) dalam Penyelidikan
(nomor penyelidikan) terkait dengan (uraian dugaan pelanggaran) ..................
Atas pertanyaan Tim Penyelidik, (Saksi/Ahli/Pelapor/Terlapor) yang diminta
keterangan menjawab dan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
........................................................................................................................
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan

:

Jawaban
Pertanyaan
Jawaban
Pertanyaan
Jawaban
Pertanyaan
Jawaban

:
:
:
:
:
:
:

Berita Acara Penyelidikan ini dibuat pada waktu Penyelidikan mulai berlangsung
sampai dengan selesainya Penyelidikan, kemudian sebelum

Hal 1 dari 2

Memuat
kapasitas
yang diminta
keterangan
danpihak
yang diminta
keterangan
Memuat hari,
tanggal,
waktu, dan
tempat
penyelidikan
Memuat
nama dan
jabatan
penyelidik
Memuat
nomor dan
tanggal surat
panggilan.

Memuat
jabatan,
pihak, dan
alamat yang
diminta
keterangan
Memuat
identitas
pihak yang
memberikan
keterangan
dan yang
mendampingi
Memuat
status pihak
yang diminta
keterangan,
nomor
penyelidikan,
dan uraian
dugaan
pelanggaran

Memuat
uraian
pertanyaan
dan jawaban
selama
proses
penyelidikan
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Berita Acara ini ditandatangani oleh Tim Penyelidik, (pihak yang diminta
keterangan) membaca terlebih dahulu. ............................................................
........................................................................................................................
Setelah (pihak yang diminta keterangan) menyatakan sama dan sesuai dengan
yang tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan ini maka untuk menguatkan
dan membenarkan keterangan tersebut (pihak yang diminta keterangan)
membubuhkan tanda tangannya di bawah ini: ................................................
Yang diminta Keterangan,

Memuat
tanda tangan
dan nama
pihak yang
diminta
keterangan

(tanda tangan)
Nama Lengkap (tanpa gelar)
Demikian Berita Acara Penyelidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal, bulan, dan
tahun seperti tersebut di atas. .........................................................................
Tim Penyelidik,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap
(tanpa gelar)

Nama Lengkap
(tanpa gelar)

Nama Lengkap
(tanpa gelar)

Memuat
tanda tangan
dan nama
tim
penyelidik

Hal 2 dari 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,
ttd
KURNIA TOHA

